
 
 
Wielki Festyn Babicki 2014 Tradycyjnie, jak co roku, 15 sierpnia odbędzie się Wielki Festyn Babicki. Zapraszamy serdecznie 
do Zielonek Parceli na Polanę Dwóch Stawów, ul. Południowa od godz. 14.00. Podczas gminnego festynu, jak zwykle czekać 
na Państwa będzie mnóstwo atrakcji. Imprezy towarzyszące to m.in. konkurs wędkarski i II Zlot Pojazdów Zabytkowych. 
W programie przewidziane są: występy artystyczne, występy chórów gminnych, Babickiej Orkiestry Dętej im. Krzysztofa 
Pendereckiego. Zostanie także rozegrany Finałowy Turniej GP Stare Babice w siatkówce plażowej. W trakcie Turnieju zostaną 
wyłonieni najlepsi zawodnicy tego sezonu w kategorii kobiet i mężczyzn. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w 

Turnieju, jak również do dopingowania naszych zawodników.  Plan turnieju na stronie www.gosir.stare-babice.waw.pl. 
Ponadto, podczas Festynu, zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pokazy sztuk walki, pokazy tańca BOOGIE WOOGIE. 
Na scenie zagrają: B-QLL, STREFA, a jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół BIG CYC. Zapraszamy do wspólnej zabawy! 
 
Przeprowadzka BIBLIOTEKI Szanowni Czytelnicy! Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna jest nieczynna do odwołania 
z powodu przeprowadzki na ul. Rynek 2 w Starych Babicach. Niezwłocznie po przeprowadzce zaprosimy Państwa 
do korzystania z naszych zbiorów w nowej siedzibie. 
 
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy wyłożony do wglądu 
W dniach od 4 sierpnia do 2 września br. będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice. Z projektem można zapoznać się: 
1) w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 w pokoju nr 3, w godz. pracy Urzędu (poniedziałek od godz. 8.00 

do godz. 17.00, wtorek –czwartek od godz. 8.00 do 16.00 oraz piątek od godz. 8.00 do 15.00) 
2) na gminnej stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl  

Nad przyjętymi w projekcie zmianami studium odbędzie się dyskusja publiczna dnia 25 sierpnia 2014 r. o godz. 15.00 w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Rynek 32 (I piętro). 
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu 
zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej. 
adresu, oznaczenia nieruchomości, w nieprzekraczającym terminie do 23 września br.  
 
Spływy kajakowe Zapraszamy seniorów 60+ na spływy kajakowe po Skrze i Narwi wraz ze zwiedzaniem Twierdzy Modlin. 
Transport i kajaki są bezpłatne. Terminy: 18 i 22 sierpnia 2014. Najbliższa zbiórka w poniedziałek o godz. 8.30 pod Urzędem 
Gminy ul. Rynek 21. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja uczestników. Więcej informacji www.fundacjakim.pl lub pod 
numerem tel. 606 225 863. 
 
Stocznia kajakowa nad Krutynią Warsztaty szkutnicze oraz spływ kajakowy dla osób niepełnosprawnych odbędą się w dniach 
23-29 sierpnia 2014. Fundacja Promocji Rekreacji „KiM” zaprasza wolontariuszy oraz osoby niepełnosprawne do udziału. 
Formularz zgłoszeniowy www.fundacjakim.pl . Dodatkowe informacje pod nr tel. 602-399-238. 
 
600 lat LIPKOWA. Zapraszamy na uroczystość „600-letni Lipków atrakcją turystyczną Mazowsza”, która odbędzie się w dniu 
24 sierpnia 2014 r. w godz. 14.00- 19.00. na terenie parku przy koście św. Rocha w Lipkowie. W programie: występy Chóru 
Babiczanie, Babickiej Orkiestry Dętej  im. Krzysztofa Pendereckiego, koncert ludowej muzyki ormiańskiej  w wykonaniu 
Zespołu  Musa Ler. Ponadto, Inscenizacja historyczna walki Bohuna z Wołodyjowskim, wspomnienie historii Lipkowa, w tym 
literackich wątków sienkiewiczowskich i Lipkowskiej Manufaktury  Pasów Kontuszowych ormiańskiego kupca Józefa 
Paschalisa Jakubowicza, pokaz szermierki na koniach, wystawa ormiańska i degustacja ormiańskich potraw, zabawy i atrakcje 
dla dzieci, występ Kapeli Praskiej. Uroczystość poprzedzi Msza Św. od godz. 13.00 w Kościele parafialnym w Lipkowie.  
 
RODZINA POSZUKUJE ZAGINIONEGO 2 sierpnia 2014, w sobotę, ok. godz. 11-12 w Pruszkowie zaginął Paweł Siemiątkowski – 
mieszkaniec naszej gminy. Jeśli go widziałeś, zadzwoń 500 435 150 lub 506 232 519. Rodzina poszukująca Pawła razem  
z Policją oraz Fundacją ITAKA będzie ogromnie wdzięczna za każdą pomoc. 
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